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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Självskadebeteende hos unga kvinnor är ett fenomen som har blivit allt 
vanligare under de senaste åren. Dessa patienter söker sig till alla delar av vården, vilket 
gör att det som sjuksköterska är viktigt att kunna bemöta dem på bästa sätt. Syfte: Syftet 
var att utifrån självbiografier beskriva självskadande unga kvinnors upplevelser av 
lidande och välbefinnande. Metod: Vi använde oss av en kvalitativ innehållsanalys, där 
vi utgick från fem självbiografier. Resultat: Resultatet visar på två huvuddrag som 
kännetecknar de unga kvinnornas upplevelser av ohälsa och hälsa. Dessa är relationen till 
de närstående, om denna var god kände de sig tillfreds. Det andra huvuddraget var att 
makt/vanmakt påverkade dem negativt när vårdpersonalen tog makten. Slutsats: 
Närståendes betydelse för de unga kvinnornas upplevelse av lidande och välbefinnande är 
viktigt därför bör ökat stöd till närstående prioriteras i vården. Vidare bör vårdpersonalen 
använda sin makt till att lindra de unga kvinnornas sjukdomslidande istället för att 
åsamka ett vårdlidande.  
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INLEDNING 
 
Självskadebeteende hos unga kvinnor har ökat under de senaste åren och i media 
rapporteras att dessa ofta bemöts av vården på ett sätt som inte överensstämmer med det 
vårdvetenskapliga synsättet, vilket gjorde att vi ville undersöka vad de unga kvinnorna 
själva upplever som ohälsa respektive hälsa. Denna kunskap kan vi som färdiga 
sjuksköterskor använda oss av i mötet med denna patientgrupp, då vi får en uppfattning 
om hur vi på bästa sätt kan lindra deras lidande och därmed främja deras välbefinnande. 
Vårt ämne faller inom den psykiatriska vården, men dessa unga kvinnor kommer vi att 
möta var i vården vi än arbetar som sjuksköterskor, vilket gör att det är viktigt att ha 
kunskaper om deras upplevelser.  
 
 
BAKGRUND 
 
Folkhälsorapport (Socialstyrelsen, 2005) påvisar en ökning av psykisk ohälsa bland barn 
och ungdomar. Andelen av såväl pojkar som flickor i alla åldrar som uppger psykiska 
besvär i ”Skolbarns hälsovanor” har under perioden 1985-2001 successivt ökat. Ett klart 
könsmönster har påvisats. Nedstämdhet, nervositet och irritation växer med stigande 
ålder bland flickorna, medan liktydiga åldersskillnader ej har påvisats bland pojkarna. 
Wallroth och Åkerlund (2002) nämner att undersökningar har visat att 
självskadebeteende är vanligare bland kvinnor än hos män. Vidare hävdar de att 
fenomenet är tre gånger så vanligt bland kvinnor i jämförelse med bland män.  
 
Definition av självskadebeteende 
Innebörden av självskadebeteende är att det är en avsiktlig handling att skada sig själv 
utan att vilja dö. Detta inkluderar förgiftning eller yttre självskada, varav den sistnämnda 
är den vanligaste. Yttre skada sker vanligtvis genom att personen skär, rispar, klöser eller 
bränner huden (Hawton, Fagg & Simkin, 2007; Perseius 2006; Socialstyrelsen, 2004a). 
Favazza (1996, s. 225) definierar självskadebeteende som en ”… avsiktlig förstörelse 
eller förändring av den egna kroppsvävnaden utan medveten självmordsavsikt.”  
 
Vidare beskriver Favazza tre olika grader av självskadebeteende: Major är mycket 
allvarlig med exempelvis kastration eller uttagande av öga vilket kan förekomma hos 
schizofrena patienter. Stereotypic som innebär att slå sitt huvud, dra ut sina tänder eller 
bita sig själv, förekommer vid autism och akuta psykotiska tillstånd. Moderat är den 
vanligaste formen då individen skär eller bränner sig (Ibid.). Det är den sistnämnda 
formen som vi kommer att behandla i denna uppsats. 
 
Enligt DSM-IV är självskadebeteende inkluderat som ett av kriterierna i många olika 
psykiatriska diagnoser t.ex. Borderline. I litteratur som behandlar psykiatri ses ofta 
självskadehandlingar som ett symtom på en bakomliggande psykisk sjukdom eller 
störning och studeras sällan utifrån sina egna villkor (Wallroth & Åkerlund 2002; 
Socialstyrelsen, 2004a).  
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Perseius (2006) skriver också att självskadebeteende är karaktäristiskt för Borderline 
patienter. Dessa patienter lever i en värld av emotionell smärta, en smärta som är ett kaos 
av ångest, känslor av tomhet, hopplöshet, meningslöshet, ilska och en känsla av 
maktlöshet. Deras värld innefattar även mörker och självhat. Självskadebeteende och 
självmordsförsök brukar hos denna patientgrupp inträffa under perioder av outhärdlig 
smärta och kan ses som ett försök att lindra smärtan och göra den uthärdlig eller att helt 
enkelt komma bort ifrån allt (Ibid.). Även Wallroth och Åkerlund (2002) nämner att det 
är vanligt med självmordsförsök hos patienter med självskadebeteende.  
 
Vidare menar Wallroth och Åkerlund (2002) att den typiska individen som skär sig är en 
kvinna. Det tycks som att många av dessa individer är socialt isolerade och har svårt att 
etablera varaktiga relationer. Många har vuxit upp med kyliga och distanserade föräldrar 
som inte har förmått ge sina barn tillräckligt med kärlek och ömhet.  
 
Förekomst  
Statistik från Socialstyrelsen (2007) gör gällande att avsiktlig självdestruktiv handling har 
ökat bland unga. Antalet flickor som vårdas på sjukhus till följd av självskadebeteende 
har följt en uppåtgående trend sedan början av 1990-talet. Vidare har uppgången varit 
särskilt stor under början av 2000-talet.  
 
Antalet flickor inom sluten vård har varit avsevärt större än antalet pojkar, hos de 
sistnämnda syns inte heller samma kontinuerliga uppgång (Socialstyrelsen 2007). Lundh 
och Bjärehed (2008) menar att fyra av tio ungdomar i åldrarna 14-15 år har skadat sig 
själva med avsikt. Vanligast är att de rör sig om enstaka tillfällen och lindriga skador. Var 
åttonde högstadieelev säger att de har skadat sig fem gånger eller oftare. Samuelsson 
(2001) menar att självskadebeteende ”smittar”. I vissa skolor och klasser verkar beteendet 
förekomma i större utsträckning än i andra. Socialstyrelsens rapport (2004b) visar att det 
främst är flickor som skadar sig själva medan pojkar använder andra former av 
utåtagerande beteende. Vidare skrivs det att såren vid självskadebeteende ofta är lindriga 
och att sjukhusvård som regel ej krävs. De flesta ungdomar med denna problematik söker 
inte sjukhusvård vilket gör att statistiken i huvudsak gäller de patienter som har lagts in 
på sjukhus. Detta gör att mörkertalet i denna patientgrupp är stort (Socialstyrelsens 
rapport 2004b). 
 
Bakomliggande orsaker 
Den troligaste orsaken till självskadebeteende är multifaktionell, dvs. att olika faktorer 
samarbetar när beteendet utvecklas (Socialstyrelsen, 2004a). I skriftserien från stiftelsen 
Allmänna Barnhuset (2004) framkommer det ett samband mellan självskadebeteende och 
fysiska, psykiska och sexuella övergrepp samt upprepade kirurgiska ingrepp tidigt i livet. 
Wallroth och Åkerlund (2002) hävdar att även upprepade trauman, försummelser och 
kränkningar under barndomen senare kan ge upphov till självskadebeteende. Vidare 
spelar barnets ålder, kränkningens omfattning och tillgång på stöd från vuxna sannolikt 
en roll för utvecklingen. En annan aspekt är barnets mognad och dess förmåga att hantera 
känslor i svåra situationer.  
 
Favazza (1989) beskriver de skäl till självskadande som patienterna själva brukar ange:  
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Lindra outhärdlig anspänning och ångest, häva känslomässig stumhet och 
avstängdhet och återfå kontakten med verkligheten, återfå en känsla av 
behärskning och självkontroll, skapa en känsla av säkerhet och att vara speciell, 
påverka andra, få utlopp för självhat, lyda order från en eller flera av de multipla 
personligheterna, förhöja eller slippa ifrån sexuella känslor, känna spänning och 
lust och få utlopp för vrede. (Favazza, 1989, s. 141) 

  
Alla deltagare i studien av Schoppmann, Schröck, Schnepp och Büscher (2007) uppgav 
att självskada var det mest effektiva sättet att sätta stopp för sin ångest. En deltagare i 
studien säger:  
 

”Jag tror att jogging skulle ge mig samma lättnad men skärande är lättare och 
fungerar mycket snabbare och det är vad jag vill i  
dessa stunder - en snabb lättnad.” (Ibid. s. 591) 

 
Socialstyrelsen (2004a) menar att en del individer med självskadebeteende upplever 
handlingen som beroendeframkallande. Ofta utlöses självskadehandlingen av en händelse 
t.ex. ett avvisande som gör att individen mår psykiskt dåligt. Med hjälp av den fysiska 
smärtan som självskadehandlingen medför konkretiserades den psykiska smärtan och 
därmed känner individen en tillfällig lättnad (Ibid.). Självskadebeteendet kan ses som ett 
sätt att trösta sig själv, ett sätt att stå ut. Ensamhet leder till oro och rädsla och som i sin 
tur leder till att kvinnorna skadar sig själva. De upplever att denna handling hjälper dem 
att hantera sina känslor och de känner en tillfällig lättnad (Schoppmann et al., 2007).  
 
Äldre patienter med självskadebeteende berättar att beteendet oftast börjar i ungdomen, 
speciellt i tonåren (Schoppmann et al., 2007; Perseius 2006). Schoppmann et al. (2007) 
skriver att litteraturen ofta beskriver individer med självskadebeteende som attraktiva och 
intelligenta kvinnor mellan 16 och 28 år tillhörande medelklassen.  
 
Self Harm and Eating Disorders Organisation (SHEDO) är en ideell förening som har 
som syfte att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende, ge stöd åt de 
drabbade och anhöriga samt arbeta för god vård för dessa patientgrupper. De anser att det 
är viktigt att inte generalisera orsaken till att en individ skadar sig då alla har sin egna 
personliga förklaring till att de skadar sig. Vidare hävdar SHEDO att en individ ofta får 
skam- och skuldkänslor efter att denne har skadat sig. Detta i sin tur leder till att 
individen återigen mår psykiskt dåligt och därmed skadar sig själv igen. Således har en 
ond cirkel startats (SHEDO, 2009). 
 
 
TEORETISK REFERENSRAM 
 
Vår utgångspunkt är det vårdvetenskapliga perspektivet och nedan beskrivs de tre 
centrala vårdvetenskapliga begreppen livsvärld, lidande och välbefinnande. De två 
sistnämnda hänger ihop och utgångspunkten är hälsa som kan pendla mellan lidande och 
välbefinnande. Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) menar att 



 

4 
 

vårdandets grund är att vårdaren vill patienten väl. Detta avspeglar sig i att vårdaren visar 
respekt och är ödmjuk mot patienten, som är i fokus.  
 
Vidare menar Dahlberg et al. (2003) att livsvärlden refererar till den värld som individen 
lever i och dennes personliga upplevelser av denna. Karaktäristiskt är att individen alltid 
upplever världen ur sitt eget perspektiv. Livsvärlden finns alltid där i allt som människan 
gör. Normalt fungerar människan obehindrat och livsvärlden tas för given. Vid 
förändringar i människans tillvaro förändras livsvärlden. Individen kan uppleva att 
sjukdom gör att denne förlorar kontrollen över sitt liv. När detta händer får det ofta 
negativa effekter avseende individens självkänsla och självrespekt (Jahren Kristoffersen, 
Nortvedt & Skaug, 2005). När det gäller unga kvinnor med självskadebeteende anser vi 
att det är det mycket viktigt att som sjuksköterska vara nyfiken på hur individen upplever 
sin värld och inte ha förutfattade meningar.  
 
Eriksson (1994) skriver att relationen mellan lidande och välbefinnande utgörs av ett 
spänningsfält, där individen konstant pendlar mellan dessa. Att lida innebär att kämpa 
eller att utstå. Lidande är en kamp mellan det goda och det onda, mellan lidandet och 
lusten. Välbefinnandet kännetecknas av att en individ känner sig nöjd med sin situation 
trots sin sjukdom, individen har då försonats med sin sjukdom. Trots detta kan individen 
även känna ett lidande. Men känslan av livskvalitet är större än känslan av obehag 
(Dahlberg et al., 2003). I begreppet lidande ingår tre former: sjukdomslidande, 
vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande utgörs av att individen får en sjukdom med 
tillhörande behandling som kan åstadkomma ett lidande, framför allt genom att individen 
tillfogas fysiskt och/eller psykisk smärta. Vårdlidande är ett onödigt lidande som orsakas 
av vården ex. kränker patienten. Livslidande innebär att hela livssituationen förändras 
och tas ifrån individen. Det kan innebära allt från ett hot mot individens liv till förlust av 
socialt samspel. Denna form av lidande är relaterat till hur det är att vara människa 
(Eriksson, 1994).  
 
Unga kvinnor med självskadebeteende har i regel ett stort psykiskt lidande som de inte 
kan stå ut med. För att lindra sitt lidande skär de sig och gör den psykiska smärtan fysisk. 
Detta är viktigt att veta då det skapar en förståelse för de unga kvinnornas agerande. En 
förstående sjuksköterska kan i sig lindra lidande och därmed främja välbefinnande hos 
unga kvinnor med självskadebeteende. Detta är en av sjuksköterskans viktigaste uppgifter 
i mötet med dessa patienter, då vi tror att detta kan vara grunden till att nå hälsa.  
 
 
PROBLEMFORMULERING 
 
Statistik från Socialstyrelsen (2007) gör gällande att avsiktlig självdestruktiv handling har 
ökat bland unga. Antalet flickor som vårdas på sjukhus till följd av självskadebeteende 
har följt en uppåtgående trend sedan början av 1990-talet. Vidare har uppgången varit 
särskilt stor under början av 2000-talet. Antalet flickor inom sluten vård har varit avsevärt 
större än antalet pojkar, hos de sistnämnda syns inte heller samma kontinuerliga uppgång. 
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Vi har valt att undersöka hur självskadande unga kvinnor upplever lidande respektive 
välbefinnande för att på så sätt få ökad kunskap om hur lidandet kan lindras och 
välbefinnandet främjas. Det är de unga kvinnorna själva som äger förståelsen av sin egen 
livsvärld och därmed bäst kan beskriva sitt lidande och välbefinnande. Genom att de unga 
kvinnorna själva beskriver sina erfarenheter får vår studie ett tydligt patientperspektiv. 
Självskadande unga kvinnor är en utsatt grupp i samhället vilket gör att det är viktigt som 
blivande sjuksköterska att veta vad vi kan göra för att de ska uppleva hälsa respektive vad 
som gör att de upplever ohälsa. Eller med andra ord vad som gör att de upplever 
välbefinnande respektive lidande. Då målet med vården är att främja välbefinnande och 
lindra lidande är detta ett högst aktuellt ämne.  
Vid genomgång av tidigare forskning har det framkommit att det finns mycket forskning 
kring självskadebeteende. Dock finns det mindre forskning kring unga självskadande 
kvinnors upplevelser av ohälsa och hälsa eller med andra ord lidande och välbefinnande. 
Sökningar gjordes även på närliggande ämnesord som t.ex. Borderline. Medicinsk 
forskning om t.ex. olika signalsubstansers betydelse hittades då. Detta gör att vår studie 
är berättigad att göra då vi tillför ny kunskap inom området som kan användas inom 
vården.  
 
 
SYFTE 
 
Syftet var att utifrån självbiografier beskriva självskadande unga kvinnors upplevelser av 
lidande och välbefinnande. 
 
 
METOD 
 
Studien bygger på litteratur i form av självbiografier. Metoden hade en kvalitativ ansats 
vilket innebar att människors upplevelser av ett fenomen beskrevs. Dahlberg (1997) 
menar att den grundläggande och naturliga utgångspunkten för forskare som använder 
kvalitativa metoder är det öppna livsvärldsperspektivet. Ett öppet livsvärldsperspektiv 
inom kvalitativ forskning utgår på ett eller annat sätt från att beskriva hur världen erfars 
av oss människor. Graneheim och Lundman (2004) skriver att den vanligaste 
tillämpningen i en innehållsanalys innefattar att beskriva det som karakteriserar 
materialets centrala budskap. Vald metod ger möjlighet att få en god inblick av unga 
kvinnor upplevelser av lidande och välbefinnande. 
 
Urval 
Materialet kan enligt Graneheim och Lundman (2004) bygga på dagböcker, brev, tal, 
böcker och artiklar. Materialet i denna studie var självbiografier. Inklusionskriterier var 
att självbiografierna skulle vara skrivna av unga kvinnor (13-21 år) med 
självskadebeteende. De skulle vara skrivna på svenska och utspela sig i Sverige samt att 
de skulle vara skrivna under senare delen av 2000-talet. Vi valde ut fem självbiografier 
som uppfyllde dessa kriterier. Då vårdvetenskapen fokuserar på patientperspektivet anser 
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vi att detta bäst kan beskrivas genom att studera texter av unga kvinnor som själva har 
upplevt fenomenet.  
 
Datainsamling 
Sökning gjordes i LIBRIS som är den nationella databasen för bibliotek. Sökord som 
användes var Självdestruktivt beteende, Ungdomar med psykiska funktionshinder samt 
Beteendestörningar hos ungdomar, alla sökord kombinerades med biografi. Sökningarna 
gav följande träffar Skam, skuld & rakblad (Ersson, Eriksson, 2007), När hjärtat gråter 
(Nielsen, 2005), Vingklipp ängel (Pålsson, 2004), Känn pulsen slå (Pålsson, 2008), 
Flickan som Gud glömde (Välitalo, 2008) samt Zebraflickan (Åkerman, 2007) som har 
förekommit i en tidigare kurs där vi kom i kontakt med denna. Av de ovannämnda 
självbiografierna valde vi att inte använda Skuld, skam & rakblad då denna är skriven av 
modern till författaren av Flickan som Gud glömde (Välitalo, 2008) och således har ett 
föräldrarperspektiv. De andra självbiografierna stämde in på våra inkluderingskriterier 
och valdes således (se bilaga 1, presentation av valda självbiografier). Tillvägagångssätt 
vid datainsamling (se bilaga 2, tabell 1).  
 
Dataanalys 
Graneheim och Lundman (2004) menar att texten/texterna inledningsvis läses i sin helhet 
vid en innehållsanalys. Senare läses texten/texterna igenom igen och då plockas meningar 
och fraser som innehåller information som ger svar på syftet ut. Genom kvalitativ, 
manifest innehållsanalys av självbiografier studerades hur unga självskadande kvinnor 
upplevde lidande och välbefinnande.  
 
Författarna bestämde gemensamt att självbiografierna skulle läsas utifrån de unga 
kvinnornas upplevelser av lidande och välbefinnande, med ett öppet sinne då en individ 
ständigt pendlar mellan dessa poler. Vidare delades självbiografierna upp så att den ena 
författaren (Z.A) hade huvudansvaret för Vingklippt ängel (Pålsson, 2004) och Känn 
pulsen slå (Pålsson, 2008) medan den andra (L.K) ansvarade för När hjärtat gråter 
(Nielsen, 2005) och Flickan som Gud glömde (Välitalo, 2008).  Den femte självbiografin 
Zebraflickan (Åkerman, 2007) hade båda författarna tidigare kommit i kontakt med då 
den var kurslitteratur under en tidigare kurs. Ansvaret för denna delades lika mellan 
författarna. Självbiografierna lästes av respektive författare två gånger. Den första gången 
låg fokus på att få en överblick över den unga kvinnans upplevelser och den andra 
gången plockades meningsenheter som svarade mot syftet ut. Därefter träffades 
författarna för att gemensamt kondensera och koda materialet. De koder som hörde ihop 
samlades genom att de fick samma färg. Materialet jämfördes sedan utifrån dess likheter 
och skillnader och sammanställdes till subkategorier och mer övergripande kategorier. 
Därefter började vi bygga resultatet och valde ut de citat som vi tyckte var mest talande 
inom respektive subkategori (se bilaga 3, tabell 2).  
 
Vi är medvetna om att vår förförståelse och bakgrund kan ha påverkat våra tolkningar av 
självbiografierna. En av författarna har en Socionomexamen (L.K) och har därmed 
tidigare kommit i kontakt med denna patientgrupp i ett annat kontext. Detta gör att det 
finns en risk för att denna författare förutom det vårdvetenskapliga även har det 
psykosociala perspektivet. Strävan har dock varit att vara så neutral och objektiv som 
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möjligt och att sätta sig in i de unga kvinnornas unika livsvärld, oavsett perspektiv. Den 
andra författaren (Z.A) gjorde sin psykiatripraktik på en avdelning där denna 
patientgrupp vårdades. Genom att författaren är medveten om sin föreställning gällande 
denna patientgrupps livsvärld har hon strävat efter att lägga denna åt sidan och vara 
neutral och objektiv. 
 
Etiska överväganden  
Då vi har valt att granska självbiografier är det viktigt att vara medvetna om att vi ska 
återge dessa på ett så sant sätt som möjligt och inte ändra i innebörden utifrån våra egna 
förkunskaper. Citat och referenser ska vara korrekt angivna. Olsson och Sörensen (2001) 
skriver att vetenskapliga arbeten ska vara värderingsfria. Det är viktigt att påpeka att de 
unga kvinnor vars berättelser vi valt att fördjupa oss i är unika och personliga. Därför ska 
dessa inte ses som en generell beskrivning av självskadande patienters syn på lidande och 
välbefinnande. Enligt Helsingforsdeklarationen (2008) krävs ett informerat samtycke från 
deltagarna då de har rätt att vara anonyma samt att deras bästa ska vara i fokus. De unga 
kvinnorna har själva författat de valda självbiografierna och därmed valt att gå ut med 
sina berättelser offentligt, informerat samtycke krävdes inte.  
 
 
RESULTAT 
 
Vi har valt att ha två kategorier, Relationer och Makt/vanmakt, då dessa var de mest 
framträdande i självbiografierna. I Relationer ingår subkategorierna Närstående och 
Vårdkontakter. I Makt/vanmakt ingår subkategorierna Att ha makten över sin egen 
situation och Vårdens makt.  
 
Relationer 
Relationer visade sig ha stor betydelse för de unga kvinnornas ohälsa respektive hälsa. De 
upplevde hälsa när relationen till framför allt de närstående var god. När det gällde 
relationen till vårdpersonalen så kunde ett vårdande bemötande göra att de unga 
kvinnorna kände sig tryggare, vilket gjorde att de mådde bättre medan ett icke vårdande 
bemötande gjorde att de mådde sämre än de gjorde innan de blev inlagda. Relationen till 
andra patienter utmärktes av att de unga kvinnorna ofta tog efter andra patienters 
beteende.  
 
Närstående  
De unga kvinnorna berättade att deras känslor påverkades av hur deras relation till 
familjen såg ut. När familjen accepterade dem som de var och lyssnade på deras känslor 
och tankar mådde de bättre. Det uppskattade när familjen på olika sätt hörde av sig, 
antingen genom att de skickade brev, ringde eller när det var möjligt besökte dem. De 
unga kvinnorna strävade efter en god relation till sin familj (Nielsen, 2005; Pålsson, 
2004; Pålsson, 2008; Välitalo, 2008; Åkerman, 2007). 
 
En känsla av utanförskap eller bruten kontakt med familjen beskrevs av flertalet kvinnor 
som en sorg. Detta hanterade de unga kvinnorna genom att de skar sig eller på annat sätt 



 

8 
 

skadade sig själva för att minska den starka ångest som känslan av utanförskap gav 
(Nielsen, 2005; Pålsson, 2004; Pålsson, 2008; Välitalo, 2008).  
 

”Och när min pappa och mina syskon inte hörde av sig till mig överhuvudtaget så 
var det väl inte så konstigt att jag kände att de inte brydde sig om mig längre 
eftersom jag var sjuk?” (Nielsen, 2005, s. 258)  

 
Relationen till vännerna var en annan viktig faktor som gjorde att de unga kvinnorna 
mådde bra och trivdes med sin tillvaro. De unga kvinnorna sa att de hade en önskan om 
att känna gemenskap och bli bekräftade. Vidare berättade de att de ville göra saker som 
andra i deras ålder gjorde dvs. fika, vara med i en förening eller gå och shoppa.  
 
Att inte vara eller ha samma intressen som andra i sin egen ålder gjorde att de unga 
kvinnorna kände sig annorlunda och att de inte passade in, de kände ett utanförskap i 
framför allt skolan. De berättade att de helst av allt ville passa in och bli omtyckta för den 
de var (Nielsen, 2005; Pålsson, 2004; Pålsson, 2008; Välitalo, 2008; Åkerman, 2007). 
Flertalet upplevde att deras vänner försvann eller drog sig undan när de blev sjuka, flera 
hade tidigare nära vänner (Pålsson, 2005; Pålsson, 2008; Välitalo, 2008; Åkerman, 2007).  
 

”Jag kunde inte längre identifiera mig med mina vänner och vi började glida 
ifrån varandra. Jag kände mig annorlunda och konstig som att jag inte passade in 
någonstans. Det märkte jag även att andra tyckte, blickar kan säga så mycket mer 
än ord”. (Välitalo, 2008, s. 8)   

 
En av de unga kvinnorna sa att hon genom hela sin skoltid blev mobbad, utan att lärarna 
gjorde något, vilket var en av orsakerna till att hon började skada sig själv (Nielsen, 
2005).  
 
Alla unga kvinnor hade en kärleksrelation som på olika sätt påverkade dem (Nielsen, 
2005; Pålsson, 2004; Välitalo, 2008; Åkerman, 2007). Flertalet av de unga kvinnorna 
upplevde att de hade det bra när de var tillsammans med en partner som behandlande 
dem väl och accepterade dem för den de var. Partnern visade på olika sätt att de 
uppskattade de unga kvinnorna, de kunde t.ex. ta med sig röda rosor eller presentera dem 
för sina vänner (Pålsson, 2004; Pålsson, 2008; Välitalo, 2008; Åkerman, 2007).  
 
Några berättade att de även hade erfarenhet av destruktiva relationer där de antingen 
själva drogs till fel personer för att plåga sig själva eller blev utnyttjade (Pålsson, 2004; 
Välitalo, 2008). 
 

En kväll när vi satt i sängen på hans rum knäppte han upp jeansen och tvingade 
ned mitt huvud. Det var bland det äckligaste jag varit med om. Några dagar 
senare låg han med mig. Han tog min oskuld på ett brutalt och känslokallt sätt. 
När jag bad honom sluta svarade han kort. – Det ska göra ont för tjejen första 
gången. (Välitalo, 2008, s. 108) 
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En av de unga kvinnorna säger att hon träffade en trevlig kille på Internet, hon gjorde 
dock slut med honom då hennes arbetsterapeut intalade henne att de inte var lämpligt att 
ha en relation. Hon upplevde detta som mycket jobbigt då hon egentligen ville vara 
tillsammans med honom (Nielsen, 2005). 
 
Vårdkontakter 
När det gällde relationen till vårdpersonalen som var de som de unga kvinnorna träffade 
varje dag när de var inlagda sa de unga kvinnorna att de uppskattade att de lyssnade och 
tog sig tid för dem (Nielsen, 2005; Pålsson, 2004; Pålsson, 2008; Välitalo, 2008; 
Åkerman, 2007). En av de unga kvinnorna menade att det faktum att hon hade en 
kontaktperson som hade mycket livserfarenhet, gjorde att hon upplevde att denna förstod 
henne. Vidare menar hon att denne fungerade som en bro mellan henne och hennes 
föräldrar, vilket resulterade i att de hittade tillbaka till varandra (Välitalo, 2005).  
 
Utnyttjande, tvång, våld, misstro och tvivel från vårdare gjorde att de unga kvinnorna 
mådde dåligt (Nielsen, 2005; Pålsson, 2004; Pålsson, 2008; Välitalo, 2008; Åkerman, 
2007).  
 

Ella säger att hon älskar mig. Hon tafsar på mig ständigt, så fort hon kommer åt 
tar hon mig på häcken, smeker snabbt mina bröst och vid ett tillfälle tar hon mig 
bakifrån mellan benen. Jag säger ingenting. Jag reagerar knappt. Jag är less på 
att människor alltid visar sig vara likadana. De visar om och om igen att de inte 
går att lita på. (Pålsson, 2004, s. 132) 

 
Andra patienter som vårdades på samma avdelning eller behandlingshem som de unga 
kvinnorna kunde påverka dem negativt. En likhet mellan de unga kvinnorna visade att de 
påverkades negativt när andra patienter mådde dåligt på avdelning (Nielsen, 2005; 
Pålsson, 2004; Pålsson, 2008; Välitalo, 2008; Åkerman, 2007).  
 

Det var vanligt med kedjereaktioner, att någon satte igång och att sedan hela 
patientskaran följde efter, en efter en. Personalen tvingades splittra upp sig på 
oss allihop och ibland måste de trycka på larmet för att få personal från de andra 
barnpsykiatriska avdelningarna. (Åkerman, 2007, s. 101)   

 
Vissa av de unga kvinnorna berättade vidare att andra patienter som först var deras 
vänner senare blev en belastning då de ständigt var krävande och manipulerade, de kunde 
ena dagen vara jättenöjda för att andra dagen säga att de unga kvinnorna hade svikit dem 
utan anledning (Nielsen, 2005; Pålsson, 2008). En av de unga kvinnorna menade att hon 
jämställde detta med den mobbning som hon blev utsatt för under sin skoltid (Nielsen, 
2005).  
 
Alla unga kvinnorna berättade att de även hade positiva erfarenheter av vänskap med 
andra patienter då de hittade på saker att göra tillsammans, vilket gjorde att de oftast 
innehållslösa dagarna gick fortare (Nielsen, 2005; Pålsson, 2004; Pålsson, 2008; Välitalo, 
2008; Åkerman, 2007). Vidare berättade en av de unga kvinnorna om betydelsen av att ha 
en annan patient att vara med på avdelningen, detta gjorde situationen uthärdlig (Pålsson, 
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2008). Majoriteten menade även att de upplevde att andra patienter som var i liknande 
situation som de själva kunde förstå dem på ett alldeles speciellt sätt (Pålsson, 2004; 
Pålsson, 2008; Välitalo, 2008; Åkerman, 2007). 
 
Makt/vanmakt  
Makt visade sig ha stor betydelse för de unga kvinnornas hälsa respektive ohälsa. Om de 
unga kvinnorna själva hade makten över sin livssituation kände de sig tillfreds. När 
vården och vårdpersonalen tog makten upplevde de unga kvinnorna en vanmakt då de 
kände sig kränkta. I vissa fall kunde makten från vården och vårdpersonalen ge en 
trygghet som gjorde att deras ångest minskade. Men det som främst kom fram var att 
denna makt var negativ.  
 
Att ha makten över sin egen situation 
De unga kvinnorna berättade att när de hade makten över sin situation och sitt liv mådde 
de bra (Nielsen, 2005; Pålsson, 2004; Pålsson, 2008; Välitalo, 2008; Åkerman, 2007).  
Längtan efter det liv som fanns utanför sjukhusets fyra väggar gjorde att de unga 
kvinnorna såg en mening med att bli friska (Nielsen, 2005; Pålsson, 2004; Pålsson, 2008; 
Välitalo, 2008; Åkerman, 2007). 
 

Jag var fri nu. Jag fick gå vart jag ville, göra vad jag ville utan att någon skulle 
avgöra om det var friskt eller sjukt. Jag fick gå på bio när jag hade lust. Jag fick 
ha pengar i min plånbok och jag fick gå i skolan utan att en personlig assistent 
vaktade mig. (Åkerman, 2007, s. 95) 

 
De unga kvinnorna berättade att de också använde makt som ett sätt att själva styra över 
när och var de skulle känna smärta, som ett sätt att ha makt över sin egen situation 
(Nielsen, 2005; Pålsson, 2004; Pålsson, 2008; Välitalo, 2008; Åkerman, 2007).  
 

När jag skär mig har jag själv kontrollen. Jag vet när det kommer att göra ont, 
jag vet när det kommer att blöda. Det styr jag själv över. Jag väljer själv att få 
känna den smärtan ett rakblad utgör när den skär upp ett stort glipande sår. 
(Nielsen, 2005, s. 167) 

 
När de skar sig mådde de bättre då deras ångest för stunden blev mer uthärdlig. Men i 
längden skapade detta en ångest då de kände att det var tvungna att fortsätta att skära sig 
för att må bättre (Nielsen, 2005; Pålsson, 2004; Pålsson, 2008; Välitalo, 2008; Åkerman, 
2007).  
 
När vårdpersonalen tog makten över de unga kvinnorna och t.ex. hindrade dem från att 
skära sig kände de en ökad ångest, det kunde vara så att de hade gömt rakblad i sina rum 
som en säkerhet om ångesten skulle smyga sig på. Om personalen sedan hittade dessa 
förlorade de unga kvinnorna sin säkerhet och kände därmed vanmakt (Nielsen, 2005; 
Pålsson, 2004; Pålsson, 2008; Åkerman, 2007). 
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Vårdens makt 
Samtliga kvinnor sa att de upplevde att de inte fick den vård som de behövde utan att 
vården istället gjorde dem sämre (Nielsen, 2005; Pålsson, 2004; Pålsson, 2008; Välitalo, 
2008; Åkerman, 2007). I ett fall ville vården inte ta emot en kvinna som hade viljan att 
läggas in (Pålsson, 2008). Ett annat skäl som de unga kvinnorna menade påverkade dem 
negativt var den tristess som präglade vårdtiden (Nielsen, 2005; Pålsson, 2004; Pålsson, 
2008; Välitalo, 2008; Åkerman, 2007). Någon ville ha hjälp att börja på en kurs men det 
brydde sig inte personalen om. Personalen delegerade henne istället att städa olika 
utrymmen (Välitalo, 2008). Majoriteten av de unga kvinnorna berättade att de upplevde 
att de blev mycket kränkta av olika tvångsåtgärder som t.ex. att bli satta under vak och 
när de som de upplevde det helt oprovocerat av vårdpersonalen blev nedtvingade på 
golvet och sedan bältades (Nielsen, 2005; Pålsson, 2004; Åkerman, 2007).  
 

”Mina armar och ben drogs ifrån varandra och låstes fast i remmar med nycklar 
som rasslade. Jag låg i bältessäng! Jag! Ja, herregud, jag låg i bältessäng! Fick 
de göra så?” (Åkerman, 2007, s. 119) 
 

En av de unga kvinnorna berättade att hon upplevde att det var tryggt när vårdpersonalen 
hade makten, i samband med att hennes vak satt hos henne när hon skulle sova. När hon 
inte längre hade något vak upplevde hon att det var läskigt att sova själv (Nielsen, 2005).  
 
Men i stort sett upplevde de unga kvinnorna vårdens makt som negativ då de på olika sätt 
blev kränkta. De menade att de upplevde att vården bara förvarade dem när de var 
inlagda, då de inte upplevde att det blev bättre under sin vårdtid. I vissa fall blev de till 
och med sämre (Nielsen, 2005; Pålsson, 2004; Pålsson, 2008; Välitalo, 2008; Åkerman, 
2007).  
 

Jag har mycket att vara arg över. Bland annat psykiatrin som inte hjälpte mig när 
jag tiggde på mina bara knän efter hjälp. // Dagarna kryper fram och jag känner 
att för varje dag som går utan att jag får någon som helst hjälp av psykiatrin så 
minskar min ork, hoppet om ett friskare liv rinner av mig och kvar finns endast 
den beska smaken av ensamhet. (Pålsson, 2008, s. 53, 84) 
 

 
DISKUSSION 
 
Syftet med studien anses vara uppnått då självskadande unga kvinnors upplevelser av 
lidande och välbefinnande tydligt kommer fram i resultatet. I vår studie framkom två 
tydliga områden som hade stor betydelse för de unga kvinnornas hälsa, dessa var 
betydelsen av att ha en god relation till sina närstående samt makten som vården besitter 
som även påverkade de unga kvinnornas relation till vårdpersonalen.  
 
Metoddiskussion 
I vårt urval utgick vi från att vi ville ha ett patientperspektiv vilket gjorde att det kändes 
naturligt att välja självbiografier som är skrivna av unga kvinnor som själva har upplevt 
fenomenet. En intervjustudie hade också varit lämpligt till syftet. Med tanke på etiska 
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betänkligheter, som att det hade kunnat komma upp känslor i samband med intervjuerna 
som det inte fanns möjlighet att följa upp bestämdes att inte använda denna metod.  
 
När vi använde oss av självbiografier fick vi en unik inblick i de unga kvinnornas 
livsvärld. Då de fritt berättade om sin tid med självskadebeteende fick vi mycket 
information, om vi istället hade intervjuat unga kvinnor tror vi att mötet i sig kunde ha 
gjort att de hade undanhållit vissa detaljer. Men å andra sidan kan de unga kvinnorna i 
sina självbiografier ha förskönat och/eller undanhållit den information som de inte vill 
dela med sig av till läsaren. Vidare är det viktigt att vara medveten om att när forskaren 
använder sig av skriftligt material går denne miste om en del av upplevelsen som beskrivs 
som exempelvis uttryck, känslor och kroppsspråk. Detta kan ses som en svaghet gällande 
validiteten då vi har valt att använda oss av innehållsanalys. 
 
I en kvalitativ studie bedöms kvaliteten utifrån hela forskningsprocessen (Patel & 
Davidsson, 2003). Vi har tydligt beskrivit tillvägagångssättet i metoden, vilket ger läsaren 
möjlighet att följa hur studien har gått till och bedöma dess kvalitet, vilket enligt Patel 
och Davidsson (2003) stärker validiteten. Under dataanalys finns ett analysschema (se 
bilaga 3, tabell 2) där exempel på hur materialet analyserades finns. Där har läsaren en 
möjlighet att följa tillvägagångssättet och göra sin egen bedömning. Vidare har citat 
används i resultatet, detta gör att läsaren själv kan bedöma om tolkningarna är korrekta. 
Vi vill påpeka att vi är medvetna om att vi vid analysen av materialet fick ut en stor 
mängd meningsenheter, detta beror på att lidande och välbefinnande inkluderar mycket. 
På grund av detta finns det en risk att vissa upplevelser och känslor som de unga 
kvinnorna har fallit bort . Trots detta anser vi att vi har lyckats mäta det som skall mätas 
och därmed har god validitet i vår studie, då de kategorier som kännetecknar de unga 
kvinnornas upplevelser av lidande och välbefinnande har valts ut. 
 
Vidare har de unga kvinnorna som författat självbiografierna valt att gå ut med sina 
berättelser offentligt. Det är viktigt att påpeka att de unga kvinnor vars berättelser vi valt 
att fördjupa oss i är unika och personliga. Därför ska dessa inte ses som en generell 
beskrivning av självskadande patienters syn på lidande och välbefinnande. Dock anser vi 
att vi har kommit fram till vissa gemensamma områden som upprepar sig i böckerna, 
vilket talar för att dessa även är gällande för självskadande unga kvinnor i allmänhet. 
Resultatet visar på en likhet och överensstämmelse när det gäller vissa kategorier i de 
unga kvinnorna upplevelser. En hög grad av överensstämmelser tyder på hög reliabilitet. 
Beroende på hur lång tid det var mellan att de unga kvinnorna tillfrisknade från sitt 
självskadebeteende och skrev sina respektive självbiografier kan också spela in. När 
exempelvis attityder förändras kan reliabiliteten sänkas då resultatet förändras, vilket vi 
är medvetna om.  
 
Analysmetoden som valdes för studien var Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa 
innehållsanalys, eftersom den är lämplig för texter som beskriver individers upplevelse. 
Om analysmetoden följs noggrant bidrar detta till att studien har god trovärdighet. 
Forskaren använder sig själv som ett instrument i en innehållsanalys. Detta kan enligt 
Carlsson (1991) leda till att det objektiva förhållningssättet inte kan garanteras. Vidare 
beskrivs att forskarens roll är aktörens roll vid kvalitativa metoder. Istället för att vara 
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den utomstående iakttagaren arbetar forskaren inifrån för att beskriva det som denne är 
intresserade av. Vi vill understryka att viss förförståelse för valt ämne har funnits (se 
metod), vi har strävat efter att vara objektiva och neutrala.  
 
Eriksson, Nordman och Myllymäki (1999) skriver att studier som lyfter fram 
patientperspektivet främjar en autentisk och god vård baserad på forskning. En studie 
som bygger på självbiografier där patienternas upplevelser står i centrum bidrar till att 
evidensbaserad omvårdnad används i praktiken. Detta gör att vi vill framhålla att vår 
studie är ett bidrag till vården.  
 
Resultatdiskussion 
Vår avsikt har genom studien varit att utifrån självbiografier beskriva självskadande unga 
kvinnors upplevelser av lidande och välbefinnande och därmed vad som lindrar lidande 
och främjar välbefinnande. Paradoxen när det gäller självskadande unga kvinnors 
upplevelser av lidande och välbefinnande är att de för stunden upplever en lindring av sitt 
lidande när de skär sig. De använder då skärandet som ett maktredskap för att själva välja 
när de vill känna smärta men i det långa loppet leder detta dock till att de känner ett 
lidande, då det blir ett begär att skära sig för att må bättre. Detta gör att de unga 
kvinnorna inte längre upplever att de har makten över sin situation.  
  
De unga kvinnorna beskrev att relationen till deras familj var betydelsefull för deras 
hälsa. Om denna fungerade tillfredställande främjades de unga kvinnornas välbefinnande 
medan lidandet blev större om relationen ej fungerade. Webb (2002) menar att en 
skyddsfaktor vid självskadebeteende var att familjens sammanhållning var god. Detta var 
särskilt viktigt när familjen inte längre var intakt som exempelvis vid en separation eller 
ett dödsfall vilket talar för att familjen är en viktig faktor för dessa unga kvinnors hälsa. 
Flera av de unga kvinnorna i vår studie vittnade om att de kände en ökad ohälsa i 
samband med att en förälder gick bort eller att familjen splittrades på annat sätt. Vidare 
menar Webb (2002) att ungdomar vars föräldrar var skilda eller ungdomar som hade 
förlorat en förälder hade en ökad tendens att drabbas av självskadebeteende. En känsla av 
utanförskap som oftast blev följden av en bruten kontakt med familjen beskrevs av 
majoriteten av de unga kvinnorna i vår studie som en sorg.  
 
Då det tydligt framkom att självskadande unga kvinnors relation till familjen var 
betydelsefull för deras hälsa är det av största vikt att vårdpersonal bör sträva efter att 
samarbeta med och stötta familjerna. Det framkom att vissa av de unga kvinnorna 
uppskattade att ha en vårdare som var en bro mellan dem och deras familj. Det var dock 
inte alla som hade denna upplevelse, vilket talar för att vården kan bli bättre på att 
samarbeta med familjerna.   
 
Lindgren, Wilstrand, Gilje och Olofsson (2004) menar att självskadande kvinnor blir 
stärkta när personalen ser dem som människor med tillgångar, önskningar, längtan och 
behov och inte bara som människor med svårigheter. Detta upplevs genom personalens 
vänlighet, artighet, öppenhet samt att de tar sig tid för kvinnorna. Ovanstående styrks av 
att samtliga av de unga kvinnorna i självbiografierna berättade att de uppskattade när 
personalen lyssnade och tog sig tid för dem. Dock berättade de unga kvinnorna att 
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personal med detta förhållningssätt hörde till ovanligheterna. Det var betydligt vanligare 
att personalen inte lyssnade och tog sig tid för dem. Detta tycker vi är särskilt 
anmärkningsvärt med tanke på att vårdandets grund är att vårdaren vill patienten väl 
vilket även Dahlberg et al. (2003) uttrycker. 
 
Alla unga kvinnor i vår studie menade att vården gjorde dem sjukare, då de inte blev 
bättre under sin vårdtid. I vissa fall blev de till och med sämre, de upplevde att vården 
bara förvarade dem när de var inlagda. Hörberg (2008) menar att de rättpsykiatriska 
patienter som deltog i hennes studie vittnar om att personalen inte ville deras bästa, då de 
upplevde att dessa inte hade något vårdtänkande. Vidare upplevde de i likhet med de 
unga kvinnorna i vår studie att personalen var en förvaringspersonal. Trots att Hörberg 
(2008) avhandling behandlar den rättspsykiatriska vården kan vi se likheter när det gäller 
makt och de båda patientgruppernas upplevelser av vården. 
 
Vidare framkommer det i Hörberg (2008) att de rättpsykiatriska patienterna i likhet med 
de unga kvinnorna till en början kände hopp om att bli hjälpta men desto längre de var på 
avdelningen desto sjukare kände de sig. Vi är kritiska till att det var vårdande när de unga 
kvinnorna helt oprovocerat blev utsatta för tvångsåtgärder som exempelvis bältning. 
Detta styrks av att det framkom i vår studie att de unga kvinnorna behöver en vuxen som 
lyssnar och förstår dem, snarare än olika straff. 
 
Båda patientgrupperna kände en vanmakt i och med att de vårdas under olika tvångslagar, 
vilket gör att de aldrig vet när de ska komma ut från sjukhuset. De rättspsykiatriska 
patienterna beskrev att vårdtiden icke var vårdande då denna präglades av tristess, detta 
framkom även i vår studie när det gäller de unga självskadande kvinnorna. Även om 
vissa av de sistnämnda upplevde att tristessen delvis kunde brytas i umgänget med andra 
patienter. En annan likhet var att det hos båda patientgrupperna fanns vissa i personalen 
som i sitt bemötande skapade en mening i tillvaron för patienterna, även om dessa var 
färre än de som fick dem att känna en meningslöshet. Patienternas berättelser om en icke 
vårdande vård som framkom i både Hörbergs (2008) och vår studie är särskilt 
anmärkningsvärt med tanke på att vården syfte är att lindra lidande och främja 
välbefinnande, här har vården tydligt misslyckats med detta. 
 
Vår studie visar att vårdpersonalen ofta ser de unga självskadande kvinnorna i 
självbiografierna som speciella och svåra att förstå sig på och klumpar ihop dem till en 
grupp istället för att se dem som de enskilda individer som de är. Här är det intressant att 
vi har fått fram att dessa unga kvinnor precis som andra människor har en önskan att bli 
sedda och accepterade för den de är. Som sjuksköterska är det viktigt att vara medveten 
om detta och vara nyfiken på den enskilda unga kvinnans livsvärld då alla har en unik 
livshistoria.  
 
Framtida forskning 
Då vi har kommit fram till att de anhörigas stöd är viktigt för de unga självskadande 
kvinnornas hälsa och att forskningen om deras upplevelser är begränsad vore det 
intressant att göra en studie om detta.  
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Slutsatser 
När det gällde de unga kvinnornas ohälsa respektive hälsa var relationen till familjen 
särskild viktigt för att de skulle känna hälsa. Vidare framkom det att relationen till 
vårdpersonalen likaså var av stor betydelse för att de skulle känna att vården gav resultat. 
Det framkom att relationen till vårdpersonalen i de flesta fall var av negativ art då 
vårdpersonalen på olika sätt utnyttjade sin maktposition. Dock fanns det vissa vårdare 
som gjorde tillvaron uthärdlig. Närståendes betydelse för de unga kvinnornas upplevelse 
av lidande och välbefinnande är viktigt därför bör ökat stöd till närstående prioriteras. 
Vidare bör vårdpersonalen använda sin makt till att lindra de unga kvinnornas 
sjukdomslidande istället för att åsamka ett vårdlidande.  
 
De unga kvinnorna upplevde till en början att de hade makten över sin egen situation när 
de skar sig och valde att känna smärta, men i längden ledde detta till en vanmakt, då det 
blev ett tvång att skära sig för att må bra.  
Vi hoppas att kunna bidra till att vården får en mer nyanserad bild av denna patientgrupp 
och på ett bättre sätt kan bemöta dessa unga kvinnor och deras närstående, då detta var 
centralt för att de unga kvinnorna skulle uppleva hälsa. 
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BILAGOR 
          Bilaga 1 
Presentation av självbiografier 
I När hjärtat gråter (Nielsen, 2005) möter vi en ung kvinna som under hela sin uppväxt 
har blivit mobbad utan att lärarna har gjort något åt det, hon har även dyslexi vilket så 
småningom gör att hon tillbringar sin gymnasietid i en särskoleklass. Hon börjar tidigt att 
skära sig själv för att lindra sitt lidande. Detta eskalerar när hennes mamma dör efter en 
lång tids sjukdom och pappan träffar en ny kvinna vilket gör att hon inte längre känner 
sig hemma i sin familj. Hon väljer då att flytta till en egen lägenhet. Vi får följa henne 
genom hennes tid på Sankt Sigfrids sjukhus i Växjö, hur hon för en ständig kamp mot sin 
familj och hur detta så småningom leder till att hon säger upp kontakten med fadern. Om 
han inte kan acceptera henne som hon är så klarar hon sig bättre utan honom, hon 
bestämmer sig för att bli frisk och börja studera till undersköterska för att visa honom att 
hon kan lyckas på egen hand. 
 
I Vingklippt ängel (Pålsson, 2004) får läsaren följa Berny. Berny berättar i denna 
självbiografi öppet om sitt liv som depressiv, psykotisk och schizofren. Hon har även 
diagnosen Borderline. Bernys barndom präglades av stark rädsla och känslan av att bli 
övergiven. Mycket av det grundar sig på att hennes pappa var alkoholist under många år 
och hennes mamma var djupt deprimerad. För att kunna hantera sin ångest och 
traumatiska upplevelser börjar hon missbruka droger, mediciner, alkohol och sex. För att 
lindra sin ångest börjar Berny skära sig med rakblad och då slutar demonerna i hennes 
huvud att skratta för en stund. Skärandet är hennes sätt att hantera alla starka känslor som 
överväldigar henne och som hon annars inte vet hur hon ska hantera. Ångesten slutar 
dock inte utan blir bara värre och värre och det resulterar i ett antal självmordsförsök. Det 
här är Bernys egen berättelse om sina erfarenheter av sin sjukdom, vården, kontakten 
med vårdpersonalen och familjens/närståendes betydelse.  
 
Känn pulsen slå (Pålsson, 2008) är Bernys andra bok, en uppföljare till Vingklippt ängel. 
När Berny börjar minnas de sexuella övergreppen från barndomen tar hon till mer droger, 
alkohol, tabletter, självförnedring och sexmissbruk för att förtränga de mödosamma 
minnena. En svart tillvaro blir vardag för Berny. Förälskelsen till Jonas blir dock 
vändpunkten och hon inser att hon står inför ett val mellan Jonas eller drogerna. I denna  
bok beskriver Berny sin kamp mot sitt drogmissbruk och sina psykiska sjukdomar. När 
hon gång på gång ber om hjälp får hon inget gehör från vårdpersonalen. De svarar kallt 
att det inte finns något ställe som tar emot patienter med dubbeldiagnoser, missbruk och 
psykisk sjukdom. Vi får i den här självbiografin följa Bernys kamp mot vården för att få 
den hjälp hon har rätt till.   
 
I Flickan som Gud glömde (Välitalo, 2008) berättar författaren om hur hennes värld 
rasade samman när hon var fjorton år och precis hade börjat i åttonde klass. Hon började 
då skära sig för att orka leva då hon upplevde sitt liv som totalt meningslöst, samt är inne 
på olika Internetsidor där hon samtalar med en man med ett mycket destruktivt beteende. 
I självbiografin får vi följa hennes kamp för att få hjälp av psykiatrin, hennes upplevelse 
av att vara på olika behandlingshem samt hur hon till sista börjar hitta tillbaka till sig 



 

 

själv och så småningom tillsammans med sin mamma börjar hålla föreläsningar för 
högstadieklasser och tonårsföräldrar vilket hon ser som mycket meningsfullt.  
 
I Zebraflickan (Åkerman, 2005) beskriver författaren sin tonårstid. I sin självbiografi 
skildrar hon sin inre strid där den sjuka Sofia personifierad av Luicifer och den friska 
Sofia för en ständig kamp. Hennes självhat driver henne så långt att läkarna ger upp 
hoppet om henne. De står handfallna och ingen hjälp tycks kunna bryta hennes 
självdestruktivitet. Hon slussas mellan akutmottagningar, vårdavdelningar och 
barnpsykiatrin. När hon är 16-år vårdas hon under lagen om psykiatrisk tvångsvård inom 
vuxenpsykiatrin. Hon beskriver sin kamp och sitt lidande, men även vad det är som så 
småningom får henne att sakta med säkert må bättre. Vidare berättar hon om sina inre 
tankar och känslor, hur hon själv upplever sitt självskadebeteende, hur omvärlden ser på 
henne samt om hur hon blir bemött av vårdpersonal. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
          Bilaga 2 
Tabell 1. Tillvägagångssätt vid datainsamling 
 
Sökord Träffar Vald biografi 
 
Självdestruktivt beteende, 
biografi  

3  
Skam, skuld & rakblad 
(Ersson, Eriksson, 2007), 
 
När hjärtat gråter (Nielsen, 
2005), 
 
Zebraflickan (Åkerman, 
2007) 
 

 
När hjärtat gråter (Nielsen, 
2005),  
 
Zebraflickan (Åkerman, 
2007) 

 
Ungdomar med psykiska 
funktionshinder, biografi 

2  
Vingklippt ängel (Pålsson, 
2004), 
 
Känn pulsen slå (Pålsson, 
2008) 

 
Vingklippt ängel (Pålsson, 
2004), 
 
Känn pulsen slå (Pålsson, 
2008) 

 
Beteendestörningar hos 
ungdomar, biografi 

2  
Skuld, skam & rakblad 
(Ersson Eriksson, 2007), 
 
Flickan som Gud glömde 
(Välitalo, 2008)  

 
Flickan som gud glömde 
(Välitalo, 2008) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
          Bilaga 3 
Tabell 2. Ex. på analysgång från föreliggande studie med Graneheim och Lundmans 
(2004) kvalitativa manifesta innehållsanalys 
 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Subkategori Kategori 

”Och när min pappa 
och mina syskon inte 
hörde av sig till mig 
överhuvudtaget så var 
det väl inte så konstigt 
att jag kände att de inte 
brydde sig om mig 
längre eftersom jag var 
sjuk?” (Nielsen, 2005, 
s. 258).  

När min familj 
inte hörde av sig 
var det naturligt 
att jag hade 
känslan av att 
vara utanför. 

Relationen 
till 
familjen 

Närstående Relationer 

Jag var fri nu. Jag fick 
gå vart jag ville, göra 
vad jag ville utan att 
någon skulle avgöra om 
det var friskt eller sjukt. 
Jag fick gå på bio när 
jag hade lust. Jag fick 
ha pengar i min 
plånbok och jag fick gå 
i skolan utan att en 
personlig assistent 
vaktade mig. (Åkerman, 
2007, s. 95). 

Jag kunde själv 
välja vad jag 
ville göra på 
dagarna.  

Frihet Att ha 
makten över 
sin egen 
situation 

Makt/vanmakt 
 

 
 


